Slangerup Tennisklub generalforsamling torsdag den 27. marts 2015
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Præsentation af budget og næste års kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Valg til diverse udvalg.
10. Eventuelt
Ad 1)
Bestyrelsen foreslog Viggo, der blev valgt enstemmigt.
Ad 2)
Efter et par år med en svag fremgang eller stilstand i medlemsantallet viser 2014 desværre en
nedgang på 8 medlemmer. Sidste år var vi 59 medlemmer – heraf 11 juniorer og 48 seniorer. Nu er
vi 51 medlemmer – hvoraf der er 8 juniorer.
Det er primært Ove – med assistance fra formanden -der har kørt juniortræningen om torsdagen
fra kl. 16 til 17.30. Det har igen været flest deltagere fra Skævinge plus to trofaste fra Slangerup.
Antallet har ikke været imponerende - højest 8 -10 deltagere, når der var fleste og noget mindre,
når der var færrest.
Det har til gengæld kørt det fortsat godt på Oves pensionisthold udendørs mandag og torsdag
formiddag og indendørs i den nye hal hver mandag formiddag. Det har kørt hele vinteren – og
kører vist endnu. Her er der flot opbakning med konstant opbakning og deltagelse til
vintertræningen. Så igen i år en stor tak til Ove for hans store indsats.
Vi holdt tennisdagens dag i maj, hvor Alex stillede op med sit udstyrscirkus. Der var ikke
overvejende tilslutning, men vi forsøger igen i år.
Vi har også i år kørt fredagsseancer med Lindegårds-skolen, og i den forbindelse har vi investeret i
50 juniorketsjere, så vi kan aktivere børnene.
Vi kørte et mere traditionelt klubmesterskab med indledende kampe og en finaledag med Claus
som turneringsleder. Igen i år var der en særskilt klubmesterskab for +60’ erne, som også var en
stor succes med nogle hårde og jævnbyrdige kampe.
Her er klubmestrene for 60+.
Herredouble: Finn E. og Svend vinder over Steen og Jørgen
Mix-double: Annalise og Svend vinder over Ilse og Jørgen
Johannes vandt den sociale turnering for seniorer og Mads for juniorer.
Klubmestre Seniorer:
Herresingle: Jesper Thorman vinder over Claus Mahler
Mixdouble: Jette og Johanne over Henrik og Anna Grete
Herredouble: Jesper og Jacob over Johannes og Henrik

HOLDTURNERINGEN

Viggo har traditionen tro kørt sit motionisthold med sikker hånd. Holdet rykkede hverken op eller

Som noget nyt havde vi to seriøse turneringshold tilmeldt i 2014, og med stor succes.
Johannes fik ansvaret som holdkaptajn for et rent herre seniorhold – uden aldersgrænser. Her
mødte vi da også nogle unge fløse, som virkelig kunne spille tennis. Psyken skal de dog arbejde
lidt med. Det endte dog med en ærefuld tredjeplads, så det var flot.
Jacob stod for det sædvanlige seniormix-hold, dog med den væsentlige ændring, at vi tilmeldte os i
aldersklassen til 40+ mod tidligere 35 +. ”Junge Mahler” bliver jo ældre – i modsætning til spillet.
Spøg til side Claus vandt de fleste af sine kampe, og det samme gjorde vi andre, så det blev en flot
oprykning til serie 2
Vi fortsætter dog ikke med det rene herrehold, da mange af kampene faldt i samme weekend – så
både lørdag og søndag var booket. Vi har droppet Johannes´ rene herrehold og tilmeldt de
sædvanlige to hold – altså Viggos og Jacobs hold - til den kommende sæson.

JUNIORER
Sammen med bordtennisklubben, Lindegårdsskolen fik vi – dvs. Alex en bevilling på omkring
65.000 kr. til køb af grej til bordtennis og tennis i Projekt åben Skole. Kort fortalt drejer det sig om
at realisere skolereformen og få aktiveret børnene til helst at spille bordtennis og tennis.
Det er et yderst perspektivrigt projekt, som måske kan ændre fundamentet totalt for klubben – så
der kommer frisk ungt blod – til den efterhånden aldrende tennisklub
Alex og jeg har allerede aftalt fredagsseancer i april og maj med Lindegårdsskolen for 4 og 6.
klasser og nye aftaler er på vej med Byvangsskolen. Måske vil du Alex uddybe det senere her i
aften. Åbenskole arrangementerne vil blive suppleret med ”godt vejrsturninger/træf” hvor vi med
ultrakort frist sætter en turnering på programmet, som børnene selv kan køre.
Kingoskolen har endnu ikke reageret på vores ”frierier”, men det kommer nok. De skal jo efterleve
skolereformen, og vi ligger lige i baghaven.
I 2015 vil vi se tiden lidt an mht. til at skaffe en udefrakommende træner til juniortræningen om
torsdagen. Vi har ikke aftalt noget med Ove om torsdagen, og hvis der kommer et boom af juniorer,
bliver vi nødt til at hyre en ekstern træner. Vi har et emne i baghånden, hvis det bliver nødvendigt.
Vi vil tilbyde ”spil selv” for juniorer torsdag eftermiddag – og har de deltaget i Alex’s åben skole
burde det fungere og være selvkørende. Måske skal der være en voksen til at sætte tingene i gang
– men det må vi lige se an.

VOKSENINTRO
Hvis vi kan skrabe nok seniorer sammen – vil vi forsøge at køre Voksenintro i år. Er interessen stor
nok - vil vi naturligvis tilmelde os, og forhåbentlig kan vi trække på Alex og Ove som trænere – til
både Voksenintro og skoleaktiviteterne. Det sagde vi også sidste år, og det siger vi igen i år – så
må vi se om der efterspørgsel.
Skomærker:
Vi fortsætter med skomærker igen i år. HC har valgt farve i år – så forvent lidt feminint. Bestyrelsen
vil gerne opfordre alle til at bruge dem, så vi kan have styr på, om dem der anvender banerne nu
også er medlemmer.
Elektronisk Bookingsystem:
Vi har valgt et nyt elektroniske bookingssystem, da den eksisterende er lukket ned. Johannes vil
du fortælle lidt mere om systemet ………..
Baner og klubhus:
Stagetornbanen er droppet. Jesper og Jacob forsøgte at spille sidste år, men banerne er for bløde.
HC fik et tilbud på et redskabsskur, som vi nok kan gøre lidt billigere med en ”egenindsats”. Modsat

tidligere meldinger kræver det ikke en byggetilladdelse, så det er vel bare om at komme i gang.
Boldmaskiner mm. kræver jo husly.
Bo lovede jo en del forbedringer sidste år til sæson start. Især at klubhuset blev malet. INTET er
sket. Lad os håbe der er mere pondus bag den nye bestyrelse – end hvad jeg har kunnet præstere.
Jeg har i hvert fald en lang liste med uopfyldte BO- løfter og ønsker fra klubben.
Med den nye kunstgræsbane er der også kommet et nyt hegn op. Det passer fint til, at vi kan
udvide til en tredjebane, og bruge det nye hegn og stjæle den græsremme der ligger lige til os. Jeg
vil opfordre den nye bestyrelse til at arbejde videre med den opgave.
Bestyrelsen:
Som tidligere nævnt er dette min sidste tjans som formand. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen for
mere end 25 år siden og jeg har vel været formand knap en halv snes år. Nye friske kræfter skal
derfor til, og heldigvis tyder meget på, at vi har en kompetent kandidat – ja, måske flere – det vil
vise sig, når vi kommer til del af generalforsamlingen. Jeg vil gerne stille op som suppleant til
bestyrelsen, så jeg stadig kan give en hånd hist og pist. Samtidig giver det adgang til at deltage i
julefrokosten, som Anna Grete fortsat gerne vil være værtinde for. Men det må vi jo slås med den
nye formand om.
Aktuelle aktiviteter:
April er igen gratis prøveperiode, og så skifter vi koden. HC melder ud hvornår Jette har lavet en
aktivitetsliste der udsendes
I overmorgen har vi vedligeholdelsesdag – hvor vindnet skal op, fliser spules og baner renses for
ukrudt. Jeg håber alle vil give hånd. Senere på dagen kører vi skolebørnsaktiviteter med Alex i
spidsen, og her kabn vi også bruge et par hænder. Ja, så er der jo standerhejsning på søndag – og
desværre også udsigt til dårligt vejr. Vi ses kl. 10 – HUSK sommertid, så reelt er det kl. 9.

Ad 3)
Regnskabet blev godkendt
Ad 4)
Med udgangspunkt i uændrede kontingent-satser blev budgettet godkendt
Ad 5)
Ingen indkomne forslag.
Ad 6)

Henrik ønskede ikke genvalg. Jesper Thormann blev valgt til bestyrelsen,
Ad 7)

Henrik Bøgh Vinther og Viggo Tarnow blev valgt.
Ad 8)

Jesper Nilausen og Finn Mahler blev valgt
Ad 9)
Ingen udvalgsposter blev besat
Referent, Claus Mahler

